22.1.2017

PROTOKOLL 2/2020
Tid: Fredag den 28 februari kl. 10:07-14:55 svensk tid.
Plats: Pello kommunhus, Kunnantie 4, 95700 Pello, Finland
Närvarande: Timo Jokelainen, Elli-Maria Kultima, Marika Kylmämaa, Bengt Niska, Brynolf
Tjärner, Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Birgitta Isaksson, Andreas
Broman, Kari Kinnunen och Camilla Ahlstrand
Gäster: Pello kommuns näringslivschef Kai Korhonen och Heikki Jolma, Pello
samfällighetsförening, med i början av mötet.
Tolk: Hannele Kenttä
1.

Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat klo 10.07 svensk tid och
hälsade kommissionens gäster välkomna. Pello näringslivschef Kai Korhonen
berättade bl.a. om Pello kommuns marknadsföringsplaner och Pello
samfällighetsföreningens förman Heikki Jolma berättade om erfarenheterna om
fisket vid älven.
Kommissionen började sitt möte kl 11.55 finsk tid efter diskussionen och efter
att gästerna hade lämnat mötesplatsen.

2.

Mötets beslutsförhet
Konstaterades att svensk ordförande Johan Antti inte är närvarande i mötet och
att han inte har ersättare men Johan Antti har anmält att han kan delta via
telefon.
Beslut: Kommissionen beslöt att vid beslutsärenden kontaktas Johan Antti via
telefon så att mötet är beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Matti Myllykangas föreslog, att kommissionen behandlar nominering av finska
sidans ordinarie sakkunnig i punkten Övriga ärenden.
Beslut: Ärendelistan godkändes så att i punkten 17 Övriga ärenden behandlas
nominering av ordinarie sakkunnig.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Beslut: Protokollet godkänns i nästa möte.

5.

Verksamhetsplan 2020, bilaga 5
Kinnunen presenterade verksamhetsplan och dess väsentliga punkter.
Kinnunen berättade att ledamöterna inte har anmält några förändringsförslag till
skissen.
Beslut: Verksamhetsplan för år 2020 godkändes. Johan Antti godkände
verksamhetsplan via telefon.

6.

Budgetförslag för 2021, bilaga 6
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Ahlstrand presenterade budgetplan för 2021. Den är nästan lika med
budgetförslag 2020. År 2021 är kommissionens utgifter något större än år 2020
men höjning av anslaget behövs inte.
Beslut: Kommissionens förslag för års 2021 budget godkändes och förslaget är
på samma nivå som i år. Johan Antti godkände budgetplan via telefon.
7.

Vikariat till och med 2021-05-31. Bilaga 7
Timo Jokelainen presenterade ärendet med hjälp av utnämningspromemoria
daterat 2020-02-15. I promemorian har processen skildrats i detalj och i slutet
på punkt valförslag står det, att ”i jämförelsen visade sig Lempinen och
Peurasaari vara lika bra: båda hade sina egna fördelar (till exempel Lempinens
språkkunskaper i finska/svenska medan Peurasaaris fördel är längre
arbetslivserfarenhet). På grund av detta föreslås att Finsk-svenska
gränsälvskommissionen beslutar i sitt möte den 28 februari att den andra blir
vald som sekreterare och den andra till reserv. Ytterligare föreslogs att
kommissionen informerar om sitt beslut snarast möjligt till båda kandidater.”
Kommissionen diskuterade om kandidaternas fördelar och jämförde dem med
uppgiftens krav. Därefter beslöt kommissionen att göra val mellan dessa två
kandidater. Mötets ledamöter voterade på papper. Jokelainen läste högt
samlade svar, där Simja Lempinen blev enhälligt val.
Beslut: Kommissionen valde civilingenjör Simja Lempinen från länsstyrelsen i
Norrbotten till sekreterare och som reserv filosofie magister Piritta Peurasaari.
Johan Antti godkände beslutet via telefon.

8.

Gränsälvsbidraget. Bilaga
Kommissionen tog emot 10 ansökan innan ansökningstiden upphörde.
Beslut: Kommissionen godkände gränsälvsbidragstagare enligt promemorian.

9.

Jord- och skogsbruksministeriet lämnade yttrandebegäran angående
Torneälvens fiskestadga, svar senast den 3 mars 2020.
Kinnunen presenterade ärendet. Senast gjord yttrandeskiss är den andra som
är för nästa fiskesäsong, föregående yttrande lämnades den 16 december
2019. Kommissionen har satt vikt på försiktighetsprincipen och
förvaltningsmålet om antal lekande laxar i älven.
Beslut: Kommissionen godkände yttrande som sekreteraren hade skrivit och
den uppdateras med tillägg att tillåta paravanfisket.

10.

Jord- och skogsbruksministeriets infomöte i Kolari den 26/2 och Havs och
vattenmyndighetens och länsstyrelsens representanter i kansliet den 3 mars i
kansliet. Informering om öppet möte som Jord- och skogsbruksministeriet hade
hållit i Kolari den 26 februari. Havs och vattenmyndigheten och länsstyrelsen i
Norrbottens län med sina fiskespecialister ska komma till kansliet den 3 mars
för att diskutera om förändringar till fiskestadgan nästa säsong.

11.

Girjas-domen (2020) i Sverige. I Finland gav Högsta förvaltningsdomstolen ut
nekande beslut för bioproduktverk i Kuopio (2019-12-19)
Ärendet flyttades till nästa möte.

12.

Kommissionen förbereder ett brev till ministerier där föreslås att Finlands och
Sveriges vattenförvaltning ska ha som mål gemensamma samrådstider.
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Utreds vilken instans i Sverige vore rätt adress för brevet.
13.

Skrivtävling. Bilaga 13
Beslut: Planeringen fortgår och ärendet flyttas till nästa möte.

14.

Vice-ordförande Johan Antti har inte ersättare i kommissionen.
Ärendet flyttas till nästa möte.

15.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden.
Diskussion. Bilaga 15
Kinnunen önskade att ledamöterna tar ställning till yttrandeskisser, det skulle
vara bra att svara ens ok, om ledamoten är av samma åsikt.

16.

Möten och seminarier, för kännedom
På kommande
26/2 2020 Kolari, Jord- och skogsbruksministeriet arrangerar träff angående fiskestadgan och
Omakala-rapportering.
3/3 Havs och vattenmyndigheten besöker kansliet, Haparanda.
Gångna:

17.

Övriga ärenden
Nominering av ordinarie sakkunnig. Konstaterades att biträdande sekreterare
skickar på nytt kommissionens brev, som skickades i början av juli, till
ministeriet.
Konstaterades att kommissionens och ministeriernas gemensamma årsmöte är
den 24 april i Helsingfors. Jord- och skogsbruksministeriets Katri Vasama
förbereder mötet.

18.

Nästa sammanträden
Beslut: Den 17 april 2020 i Haparanda, den 3-4 juni i Pajala.

19.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 14:55 svensk tid.

Timo Jokelainen
Ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

